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Werkwijze 

Bij deze audit is de school een hele dag bezocht door een auditteam van een interne en een externe 

auditor. Tijdens de audit is gewerkt volgens de methode van triangulatie. Dat wil zeggen dat er 

minstens drie bronnen gebruikt zijn om tot een bevinding te komen bij een standaard. 

Hieronder is in een overzicht aangegeven welke activiteiten hebben plaatsgevonden en welke 

standaarden hierbij onderzocht zijn. 

 

Activiteiten 
 

Standaard 

DOCUMENTANALYSE OP1, OP2, OP3, SK1, KA1, KA2 

 

GROEPSOBSERVATIES 

 

OP1, OP2, OP3 

NAGESPREK OBSERVATIES OP2, OP3, KA2 
 

GESPREK SCHOOLLEIDER /  
INTERN BEGELEIDER 

OP1, OP2, OP3, SK1, KA1, KA2 

 

GESPREK LEERLINGEN 
 

SK1, OP3 

GESPREK TEAM 
 

KA1, KA2 

 

  



 

 
 

Samenvatting bevindingen 

In dit overzicht volgt een samenvatting van de bevindingen. Per standaard is een waardering gegeven 

over de ontwikkeling van de (basis)kwaliteit, zoals beschreven in het meest recente 

Waarderingskader Primair Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. De gebruikte kleuren geven 

het stadium aan waarin de ontwikkeling op de school zich bevindt. Ook is af te lezen welke 

standaarden prioriteit verdienen. 

 
ONTWIKKELING NOODZAKELIJK (staat nog in de kinderschoenen) 

 
ONTWIKKELING WENSELIJK (onvoldoende, potentie voor snelle groei) 

 
VOLDOENDE ONTWIKKELD :  VOLDOET AAN BASISKWALITEIT  

 
GOED ONTWIKKELD /  VOLDOET AAN EIGEN AMBITIES 

 

     

AANBOD (OP1) 
  

X 
 

ZICHT OP 

ONTWIKKELING (OP2)* 

  
X 

 

DIDACTISCH 

HANDELEN (OP3)* 

  
X 

 

VEILIGHEID (SK1)* 
  

X 
 

KWALITEITSZORG (KA1) 
  

X 
 

KWALITEITSCULTUUR 

(KA2) 

  
X 

 

 

*= relevante standaarden voor eindoordeel school (inspectie) 

 



 

 
 

Bevindingen 

Hier volgt een beschrijving van de context van de school en de bevindingen tijdens de audit. 

Algemeen 

Vorig schooljaar waren er bij het bestuur zorgen over De Klarinet. De resultaten waren lager dan 

verwacht mocht worden op basis van de kenmerken van de leerlingen. In die periode had de school 

zelf analyses gemaakt van de resultaten. De school constateerde in januari 2019:  

• Resultaten over het algemeen niet passend bij de schoolpopulatie, hoewel er wel een toename is 
van het aantal leerlingen uit sociaal  zwakkere milieus en leerlingen met een 
migratieachtergrond. 

• Veel jonge leerlingen in de bovenbouw, die (te) jong zijn doorgestroomd naar groep 3. 

• Basisaanbod in kleuterbouw niet op orde, waardoor leerlingen niet met een goede basis starten 
in groep 3. 

• 2 jaar opeenvolgend een onvoldoende resultaat op Cito eindtoets. 

• Werkwoordspelling, begrijpend lezen en rekenen van huidige groepen 8  op onvoldoende niveau.  
 

Naar aanleiding hiervan, en ook al eerder, had de school interventies ondernomen, maar die lieten 

nog geen resultaat zien. 

De Klarinet is in juli 2019 bezocht door dezelfde auditoren. De uitkomsten van deze audit vlak voor 

de zomervakantie, waren als een schok aangekomen bij het team. Op geen enkele standaard 

realiseerde de school basiskwaliteit. Er was veel werk aan de winkel, vooral op de thema’s Zicht op 

Ontwikkelen, Didactisch handelen en Kwaliteitscultuur. 

In augustus 2019 begon het team vol goede moed en energie aan een nieuw schooljaar. Het jaar 

startte met een bijzonder intensieve teamdag, die als erg waardevol is ervaren. Daarna startten de 

EDI-studiedagen in september. De twee nieuwe intern begeleiders zijn in het nieuwe schooljaar 

direct gestart met een andere aanpak voor de zorg en begeleiding. Ook in groep 1-2 is het 

verbetertraject na de zomer opgepakt. De leerkrachten zien er zelf de meerwaarde van in en geven 

aan met (meer) plezier volgens de nieuwe werkwijzen te werken. 

De directeur deed tijdens het moment van de vorige audit door het vertrek van de intern begeleider 

tijdelijk het werk van de intern begeleider én van de schoolleider. Inmiddels is dat niet meer het 

geval en kan zij de aandacht volledig richten op het onderwijskundig leiderschap dat nodig is om zo’n 

pittig verbetertraject te leiden. Er is nu al zichtbaar resultaat van de enorme inspanning die is 

geleverd. 

Volgens de teamleden is er veel meer sprake van gezamenlijkheid en onderlinge afstemming. Er 

wordt veel overlegd, er zijn kwaliteitskaarten waaruit blijkt ‘wat de norm is’ en waar mensen elkaar 

ook op aanspreken. Leerkrachten geven zelf aan dat hun eigen lesgeven is verbeterd en dat zij veel 

beter zicht hebben op de verschillende niveaus van de leerlingen. 

 



 

 
 

We vinden het een groot compliment voor het team dat er in zo’n korte tijd zulke stappen zijn gezet. 

Tegelijkertijd willen we ook benadrukken dat het belangrijk is om – juist nu - door te groeien. Omdat 

de school groot is en de ontwikkelingen nog pril zijn, blijft het nodig om alert te zijn op terugval in 

oude patronen. 

  



 

 
 

Standaarden 

Hier volgt een onderbouwing van de standaarden met – waar nodig – suggesties voor de verdere 

ontwikkeling. 

Aanbod 

Het aanbod voldoet aan de basiskwaliteit.  

Het aanbod voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus. Bij de vorige audit bleek dat de 

aansluiting naar groep 3 verbeterd moest worden, nadat er in groep 3 een nieuwe methode was 

ingevoerd. Het niveau van deze methode bleek een stuk hoger te liggen, waardoor kinderen met ‘te 

weinig’ bagage groep 3 instroomden. Ook was het aanbod te weinig beredeneerd en vanuit doelen 

opgebouwd. Inmiddels is er op dit punt enorm veel verbeterd. Ten eerst is er in de groep 1-2 sprake 

van een rijke leeromgeving met thematische huishoeken, thematafels op kindhoogte met allerlei 

(spel)materiaal. Ook is er zichtbaar aandacht voor beginnende geletterdheid door zichtbaar 

opgehangen woordspinnen, mooie leesboekjes, etc. Verder zien we dat het aanbod vanuit de doelen 

van KIJK wordt opgebouwd. De leerkrachten ontwikkelen of zoeken inhoud bij zelfgekozen thema’s, 

waarbij veel aandacht is voor spel. Doordat er nu vanuit leerlijnen gewerkt wordt, is er nu sprake van 

een beter passend (en rijker) aanbod voor de leerlingen in groep 1-2.  

 

Zicht op ontwikkeling  

De standaard Zicht op Ontwikkeling is als voldoende gewaardeerd. 

De school heeft een zorgplan met duidelijk omschreven niveaus van ondersteuning en schoolbrede 

afspraken. Daarnaast werken de leerkrachten met HGW-plannen: twee keer per jaar worden de 

plannen gemaakt op basis van de resultaten van het Cito-LVS. Tussen deze twee momenten worden 

de plannen nog bijgesteld. In de HGW-plannen zien we per vak een analyse van de opbrengsten op 

groepsniveau. Ook lezen we welke leerlingen behoefte hebben aan extra ondersteuning of uitdaging 

en waarom. 

De praktische vertaling van deze plannen is te zien in de dag- en weekplanning. Hierin zien we terug 

dat groepjes leerlingen wekelijks extra begeleiding krijgen op punten die in het HGW-plan 

geconstateerd zijn. Maar we zien ook dat leerkrachten tijdens de lessen opmerken wie waar nog 

extra hulp nodig heeft en dat zij dit tijdens de les al oppakken of anders tijdens de momenten voor 

‘extra ondersteuning’ dit nog aanbieden. De leerkrachten geven zelf aan dat zij door de nieuwe 

manier van werken veel meer zicht hebben op de niveaus en ontwikkeling van de leerlingen. 

De zorg en begeleiding wordt voortvarend aangestuurd door twee ervaren intern begeleiders. Zij 

nemen de leerkrachten mee in de nieuwe ontwikkelingen, maar zorgen er ook voor dat de 

leerkrachten wel zelf ‘aan zet’ blijven. Vanuit het teamgesprek komt naar voren dat dit goed bevalt. 

 

 



 

 
 

Didactisch handelen 

Op de standaard Didactisch Handelen laat deze school zien te voldoen aan de basiskwaliteit. 

Een jaar geleden, tijdens de vorige audit, ontbrak een goede doorgaande lijn in de groepen. De inzet 

van teamleden was groot, maar de kwaliteit was wisselend.  

Inmiddels is duidelijk te zien dat het team geschoold en begeleid is in EDI. We zien instructies die 

gestructureerd zijn en een logische opbouw kennen. Daarbij is er in alle bezochte groepen sprake van 

een taakgerichte werksfeer en actieve betrokkenheid bij de leerlingen. 

Ook de afspraken rond GIP, die eerder wat verwaterd waren, zijn weer terug te zien. Dat betekent 

onder meer dat er voor leerlingen duidelijk is wanneer zij de leerkracht mogen ‘storen’ met een 

vraag en dat zichtbaar is hoe lang zij zelfstandig moeten werken. Ook bij de kleuters is dit nu al de 

gewoonte. 

In tegenstelling tot de vorige keer, is er veel meer sprake van een doorgaande lijn in kwaliteit van de 

lessen. Uiteraard zijn lessen ook nu niet één op één te vergelijken en zien we lessen die ‘goed’ en 

lessen die ‘voldoende’ zijn, maar de lessen die we hebben geobserveerd, zitten niet meer onder de 

ondergrens. Een knappe prestatie in zo’n korte tijd en tekenend voor de teamcultuur en 

samenwerking, die afgelopen tijd ook is verbeterd.   

Een volgende stap die gepland staat, is om binnen EDI de differentiatie in instructie/verwerking 

verder vorm te geven. We zien dit in de lessen wel al terug, maar herkennen ook het punt dat het nu 

een logische volgende stap is om dit verder aan te scherpen. In groep 1-2 geldt dat verder wordt 

geprofessionaliseerd in spelverrijking in de hoeken.  

 

Veiligheid 

De veiligheid is als voldoende gewaardeerd. 

De vorige keer voldeed de school al bijna aan de basiskwaliteit, de school had toen nog geen anti-

pestcoördinator en die is er nu wel. 

De veiligheid wordt nog steeds gemonitord met de vragenlijsten sociale veiligheid behorend bij de 

Kanjertraining. De Klarinet heeft een veiligheidsbeleid waar het pest-protocol onderdeel van 

uitmaakt, hierin staat ook beschreven hoe er wordt gehandeld bij incidenten. De school gebruikt 

daarnaast sinds kort ook de PBS-aanpak. Vanuit het leerlingengesprek komen positieve geluiden over 

de veilige sfeer en het snelle handelen van leerkrachten bij problemen of ruzies. 

 

 

 

 



 

 
 

Kwaliteitszorg  

De kwaliteitszorg op De Klarinet is als voldoende gewaardeerd. 

Bij het vorige bezoek ontbraken kwaliteitsafspraken en waren er ook geen evaluaties van de 

kwaliteit. Afgelopen jaar zijn er vele ‘Zo doen wij dat’ kaarten gemaakt met teamafspraken over 

allerlei relevante onderwerpen. De kaarten worden met elkaar besproken binnen de overleggen. De 

schoolleider en intern begeleiders komen regelmatig in de groepen om afspraken te borgen. In de 

praktijk zien we de nieuwe afspraken, bijvoorbeeld over planmatig werken in de groepen, inderdaad 

terug. Ook is het didactisch handelen in de groepen veel meer op elkaar afgestemd dan voorheen: er 

is nu veel minder schommeling in leskwaliteit. 

Uit het teamgesprek maken we op dat de leerkrachten veel zelfbewuster lesgeven en soms kritisch 

zijn op lesmateriaal. Er lijkt, veel meer dan voorheen, het gevoel te zijn dat een lesmethode een 

middel is om goed les te geven en geen doel.  

Het jaarplan en het jaarverslag van afgelopen jaar laten zien dat de schoolontwikkeling voldoende 

planmatig is aangestuurd. 

 

Kwaliteitscultuur 

De kwaliteitscultuur is als voldoende gewaardeerd. 

Hoewel dit aspect vorige keer nog als erg risicovol werd benoemd, zien we een enorme verbeterslag 

op dit punt. Hoewel de vorige audit zwaar was gevallen bij sommige teamleden, is het toch gelukt om 

in korte tijd ‘de knop om te zetten’ en gezamenlijk aan de slag te gaan. Vorig jaar is het onderdeel 

‘teamcultuur’ als eerste opgepakt met een intensieve teamdag, direct na de zomervakantie. Zowel de 

schoolleider en intern begeleiders, als de leerkrachten geven aan dat deze dag nodig was en een 

‘boost’ heeft gegeven aan de sfeer en cultuur binnen de school. 

De (tijdelijke) dubbelfunctie van schoolleider en intern begeleider is na de vorige audit direct gestopt, 

waardoor de schoolleider ruimte heeft voor het onderwijskundig leiding geven aan de school. De 

(nieuwe) intern begeleiders en schoolleider werken nu nauw samen om nieuwe ontwikkelingen aan 

en bij te sturen. Het tempo van de schoolontwikkeling is hoog en het enthousiasme van de MT-leden 

vaak ook, maar het team geeft aan voldoende ruimte te ervaren om bij te sturen als dat nodig is.  

Afgelopen jaar zijn binnen het team ‘Zwavol’ overleggen (van zwak naar voldoende) gevoerd om te 

reflecteren op de schoolontwikkeling. Dit onderling uitwisselen is als zinvol ervaren. Verder heeft 

elke leerkracht afgelopen jaar klassenbezoeken gehad die zijn vastgelegd in het persoonlijk dossier, 

zo zien we terug in het jaarverslag.  

Hoewel de druk van afgelopen tijd hoog was en er – ook tijdens de Coronacrisis - erg hard gewerkt en 

geprofessionaliseerd is, oogt het team energiek en verschillende teamleden geven aan hun werk als 

zinvoller/fijner te ervaren.  

 



 

 
 

Aanbevelingen 

Hieronder volgen enkele concrete suggesties op basis van de bevindingen.  

Aanbod 

• Bekijk of jullie aanbod voldoet aan de eisen voor Burgerschap en verantwoord dit in het 
schoolplan. 

 
Didactisch handelen 

• Versterk EDI verder met de volgende stappen differentiatie en verwerking  

 

Kwaliteitscultuur 

• Houd vast wat er bereikt is 

• Bekijk hoe de bouwcoördinatoren komende tijd meer betrokken kunnen worden bij het 
verbeterproces en de aansturing/borging 

• Bedenk een andere naam voor het ZWAVOL overleg       
 
 

Ten slotte … de audit heeft in een prettige en open sfeer plaatsgevonden. De auditoren willen het 
team hiervoor bedanken.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BIJLAGE AUDITKADER 
 

Waar hebben we tijdens de audit naar gekeken? 

De standaarden die hier genoemd en tijdens de audit gebruikt zijn, komen uit het Onderzoekskader Primair 

Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs:  

(https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders) .  

In dit Onderzoekskader is te lezen dat elke school ‘basiskwaliteit’ moet bieden op verschillende standaarden, 

zoals bijvoorbeeld ‘didactisch handelen’ of ‘zicht op ontwikkeling’. Die basiskwaliteit is ook vastgelegd in de 

Wet op het Primair Onderwijs. 

In het  overzicht hieronder is per standaard (zoals beschreven in het inspectiekader) aangegeven waar een 

school aan moet voldoen om ‘basiskwaliteit’ te kunnen vaststellen. De beschrijving is een 

praktische/toegankelijke vertaling van de tekst in het Onderzoekskader. 

Voor een voldoende beoordeling op een standaard van de inspectie, moet de school voldoen aan de 

basiskwaliteit. Voor een beoordeling ‘goed’, moet een school voldoen aan de eigen ambities op zo’n standaard. 

Die eigen ambities moeten beschreven zijn in het schoolplan. Bij deze audit is het voor de stichting 

Sophiascholen vooral belangrijk om in kaart te brengen of alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit.  

 

AANBOD (OP1) 

BASISKWALITEIT 

Kerndoelen en referentieniveaus 
Het aanbod is gebaseerd op de kerndoelen en de vereiste referentieniveaus taal en rekenen. Als leerlingen de 
referentieniveaus niet kunnen behalen en daarom een ander aanbod krijgen, dan is dit onderbouwd terug te 
zien in het ontwikkelingsperspectief.   
 
Burgerschap 
Er is voldoende aanbod om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen, ook binnen de eigen klas. 
Het aanbod draagt bij tot de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 
 
Afstemming op de leerlingenpopulatie 
Het aanbod sluit aan bij het (beoogd) niveau van alle leerlingen, vanaf het moment dat de leerlingen de school 
binnenkomen. Ook sluit het aan bij de kenmerken van de populatie en bereidt het de leerlingen voor op het 
vervolgonderwijs. 
 
Opbouw  
Het aanbod is evenwichtig verdeeld over en binnen de leerjaren. Ook is er voldoende samenhang tussen de 
inhouden. De doelen voor  het onderwijs en de opbouw van het aanbod staan in het schoolplan. 
 
 

 

 

 

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders


 

 
 

ZICHT OP ONTWIKKELING (OP2) 

BASISKWALITEIT  

 
Informatie verzamelen 
De leraren verzamelen informatie over de ontwikkeling van de leerlingen vanaf groep 1 of, bij zij-instromers, 
zodra de leerling op de school zit. De school gebruikt een volgsysteem om de ontwikkeling van de kennis en 
vaardigheden in beeld te brengen. De informatie wordt op vaste momenten verzameld, bijvoorbeeld 
halverwege en aan het eind van het schooljaar. Met het volgsysteem kan bekeken worden welke groei de 
leerling heeft doorgemaakt in kennis en vaardigheden. In ieder geval voor taal en rekenen/wiskunde moeten 
leerlingen (vanaf groep 3) gevolgd worden met goede toetsen, die ook laten zien welk referentieniveau zij 
behaald hebben. 
 
Informatie gebruiken 
De leraren gebruiken de informatie van het volgsysteem om de leerstof zo goed mogelijk te laten aansluiten bij 
wat de leerling nodig heeft. De leraren vergelijken de observatie- of toetsresultaten met de verwachte 
ontwikkeling van de leerling. De leraren vergelijken de resultaten ook met de verwachte ontwikkeling van de 
groep. Op basis van de conclusies passen de leraren de lessen aan, zodat de leerlingen zo goed mogelijk 
kunnen groeien in hun kennis en vaardigheden. 
 
Gericht werken aan leerachterstand 
Als uit de resultaten blijkt dat leerlingen ver onder het gemiddelde scoren, bijvoorbeeld een IV- of V-score op 
een toets van het Cito LOVS, dan moet de school nagaan hoe dit komt. Ook moet de school analyseren welke 
onderdelen van de leerstof die op dat moment beheerst moeten worden, nog niet door de betrokken 
leerlingen worden beheerst. Daarna kiest de school een aanpak om de achterstand weg te werken en voert 
deze uit. Na een paar weken wordt de extra hulp geëvalueerd. 
 

DIDACTISCH HANDELEN  (OP3) 

BASISKWALITEIT  
 
Afstemming van de leerstof 
De leraren plannen en structureren het lesgeven aan de hand van de informatie die zij over leerlingen hebben. 
Leraren verzamelen deze informatie met het volgsysteem, methode-toetsen en observaties. De leraren zorgen 
ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van de leerlingen. De leraren stemmen 
de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele 
leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van 
de leerlingen. De leraren hanteren een duidelijke doelstelling voor groepen kinderen. 
 
Uitdagend leerklimaat 
De leraren creëren een leerklimaat waarin leerlingen actief en betrokken zijn.  
 
Heldere uitleg 
Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zodanig dat de leerling 
het zich eigen kan maken.  
 
Lesstructuur 
De les verloopt gestructureerd. De les kent een opbouw en afronding. De tijd wordt effectief benut. 
 

 



 

 
 

VEILIGHEID  (SK1) 

BASISKWALITEIT  
 
Leerlingen voelen zich veilig 
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen tijdens schooltijd. De school 
legt de leerlingen elk jaar een vragenlijst voor waarin zij kunnen aangeven of zij zich veilig voelen en of zij graag 
naar school gaan. De school neemt de uitkomsten serieus en onderneemt direct actie als de uitkomsten hiertoe 
aanleiding geven. 
 
Veiligheidsbeleid 
De school heeft in het veiligheidsbeleid afspraken opgenomen over hoe het team handelt bij incidenten 
waarbij de sociale veiligheid van de leerlingen in gevaar is. Hierin staat ook beschreven welke preventieve 
maatregelen de school neemt en waar incidenten geregistreerd worden. Na een incident wordt de aanpak 
altijd door de school geëvalueerd. 
 
Inzet team 
De school heeft een aanspreekpunt voor de kinderen. Bij deze persoon kunnen de kinderen terecht als zij zich 
onveilig voelen. Vaak is dit het teamlid dat het veiligheidsbeleid coördineert, maar dat hoeft niet. De 
schoolleiding en de leraren doen hun uiterste best om pesten, agressie en geweld in elke vorm te voorkomen. 
Is daar toch sprake van, dan dragen zij snel en adequaat een goede oplossing aan.  
 

KWALITEITSZORG (KA1) 

BASISKWALITEIT  
 
De school heeft zicht op de eigen kwaliteit van het onderwijs.  Dit betreft in ieder geval de resultaten, de 
ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen (OP2) en de kwaliteit van de afstemming van het onderwijs op 
het niveau van de leerlingen (OP3), maar daarnaast ook de kwaliteit met betrekking tot de andere wettelijke 
vereisten. De school moet eventuele noodzakelijke verbeteringen zelf kunnen vaststellen. De school moet 
daarom zorgen voor een cyclische, systematische en planmatige kwaliteitscyclus.  
 
 
KWALITEITSCULTUUR (KA2) 

BASISKWALITEIT  
 
Organisatie 
De organisatie- en beslissingsstructuur is duidelijk. 
 
Professionalisering 
De bekwaamheidsdossiers van de leraren zijn in orde. Er zijn voldoende mogelijkheden om te 
professionaliseren. 
 
Cultuur 
De leraren zijn betrokken bij de kwaliteit van het onderwijs. Er is een professionele verbetercultuur binnen de 
school. 

 


